DATA
NAŞTERII

TODORUT ALINA
GABOR RUPI HURCI

GABOR CATALINA TUTIVOAIE
CIOTIRCA PETRU
MURARIU DANI GRAZIANI
MAGHET TUNDE MONICA
CAROL ELVIRA

Vineri
Seara
Rugaciune si
scoala de sabat

Sabat I

Sabat I
4 iunie

30

Sabat II

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

MISIUNEA FEMEII

Sâmbăta ora 18

MISIUNEA FEMEII

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

VASILE BURLEANU

Sâmbăta ora 18

PROGRAM AMICUS

Vineri ora 20

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 18

PROGRAM LICURICI

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Sabat III

Sabat IV

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Edith
Toader

Monica
Brînzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Felician
Rosca

Denisa
Brînzan

Edith
Toader

Monica
Brînzan

Sâmbăta ora 18

VALENTIN APETREI

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

str. Independenţei nr.19
www.betaniatm.adventist.ro

apusul soarelui:
21,30

Orga

Ora 9,30-10,45

apusul soarelui:
21,21

CRIVEANU GINA
NOVACOVICI
GHEORGHE(MARCEL)

Sâmbăta ora 9-9,30

apusul soarelui:
21,26

SERGHIAC MARIA
ROSCA STEFANIA

Sabat II
11 iunie

NICULA MIORITA ANGELA

Sabat III
18 iunie

APETREI VALENTIN
ARDELEAN ELENA

IOAN CAMPIAN
TATAR
MISIUNEA FEMEII

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21,21

6
9
10
12
12
12
15
15
19
23
25
26
27
28
30

RICU CONSTANTA
GABOR MARGHIT MANDRA

Sabat IV
25 iunie

NUMELE ŞI PRENUMELE

https://www.facebook.com/adventistbetania

Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

prezbiter de serviciu – VALENTIN APETREI

Predica ora 11-12

Dupa-masa

Sabat I

Liebling

LUCIAN
FARA

Sabat II

VIOREL
COSMA

Sabat III

VASILE
ARDELEAN

Sabat IV
TEOFIL
BRANZAN
(dupamasa
CINA
DOMNULUI)

4 iunie - Ziua misiunii femeii
11 iunie – Ziua slujirii pastorale
25 iunie – Dar pentru construcţii
(colectă)

Sănătate direct de la Creator
Nutriţioniştii
ne
sfătuiesc
să
consumăm legume şi fructe din
producţie
autohtonă, după pofta inimii, fără să facem
contabilitate înainte să ne aşezăm la masă.
Merele, fructele iernilor noastre, pot fi
găsite zi de zi pe tarabele pieţelor, pe alese,
după culoare sau mărime. Un măr consumat
dimineaţă sau în loc de gustare este o sursă
excelentă de fibre, vitamina C şi alţi
antioxidanţi. Mărul reglează cantitatea de
glucoză din sânge, ajuta inima să funcţioneze
normal şi în plus este şi foarte săţios.
Un măr înainte de culcare este un calmant
excelent. Mâncaţi merele cu tot cu coaja,
deoarece în coaja se găsesc cele mai multe fibre
şi vitamine.
Morcovul este una dintre dintre cele mai
bogate surse naturale de provitamina A. De
asemenea, mai conţine vitamine din grupul B,
vitaminele C şi E, fibre şi minerale. Consumat
zi de zi, ca atare sau sub formă de suc,
morcovul tine vederea sănătoasă, reglează
glicemia şi tranzitul intestinal.
Varza, albă ori roşie, are efecte depurative
şi, bine de reţinut, protejează de Alzheimer.
Sucul de varză, consumat zilnic, vindeca
ulcerul. Crudă, că salată, sau gătită, varza ajuta
digestia, combate anemia şi depresia, iar
diabeticii o pot consuma fără probleme. Varza
este recomandată în curele de slăbire pentru că
are foarte puţine calorii, 30 de kcal la sută de
grame.
Usturoiul este recunoscut că cel mai
puternic
antibiotic
natural,
datorită
proprietăţilor
sale
antibacteriene.
Este

recomandat ca usturoiul să se consume crud,
deoarece numai aşa efectele lui sunt maxime.
Usturoiul elimina bacteriile din tractul
intestinal, fluidizează circulaţia sângelui,
echilibrează tensiunea arterială, fereşte
organismul de răceli şi gripe, tonifica şi dă
putere corpului expus la temperaturile scăzute
ale iernii.
Pentru aromă de excepţie şi gust deosebit,
puneţi usturoiul în mâncare, tăiat felii sau uşor
zdrobit cu puţin timp înainte de a lua vasul de
pe foc. Usturoiul nu trebuie să fiarbă. După ce
aţi mâncat usturoi, mestecaţi un fir de pătrunjel
sau zdrobiţi în gură un bob de cafea, ca să
scăpaţi de mirosul neplăcut.
Sfecla roşie ajuta la echilibrarea tensiunii
arteriale, scade colesterolul, detoxifica ficatul,
îmbunătăţeşte oxigenarea celulelor. Sucul de
sfeclă roşie este folosit din vechime ca leac
împotriva cancerului. Prin prelucrare la cald,
sfecla roşie nu-şi pierde calităţile.
Toate aceste alimente, bogate în vitamine şi
minerale, de producţie autohtonă, sunt
disponibile pe tarabele pieţelor în fiecare zi a
săptămânii şi aşteaptă să vă umple farfuria, fără
să vă temeţi că v-ar putea afecta silueta.

ILUSTRAȚIE
O femeie disperată de pofta fiului ei cu privire
la dulciuri, găsindu-l deseori mâncând zahăr, în
căutare de soluţii la această problemă, s-a dus
la un renumit călugăr budist. Găsindu-l i se
adresa hotărâtă:
– Vă rog să-i spuneţi fiului meu să nu mai
mănânce zahăr!
După un minut de tăcere, călugărul răspunse:
– Vă rog să veniţi săptămâna viitoare!
Femeia curioasă dar supusă a plecat şi a revenit
în următoarea săptămâna, în care călugărul
spuse copilului:
– Să nu mai mănânci zahăr pentru ca zahărul
nu-ţi face bine!
De data aceasta, femeia intrigată de cele
întâmplate, a întrebat deja aprinsă şi supărată:
– Nu vă supăraţi, dar nu aţi putut să spuneţi la
fel de simplu acelaşi lucru şi săptămâna
trecută?
– Săptămâna trecută încă mâncăm şi eu zahăr,
răspunse călugărul.
Morala:
De multe ori în viaţa spirituală suntem şi noi la
acest călugăr, şi anume că atunci când cineva
ne cere un sfat, un cuvânt din partea Lui
Dumnezeu despre un o anumită dependenţă sau
despre un anumit păcat, nu putem da un
răspuns sau o încurajare, pentru că noi înşine
trăim în acel păcat. Dumnezeu să ne dea
înţelepciune şi putere să scăpăm de toate
patimile şi păcatele care ne robesc pe noi şi pe
alţii, şi toţi împreună să trăim o viaţă
sfântă.Amin.

